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SARI 
 

Nuryati Istiyana, 2005. Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Melalui Jual Beli di 
Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang. Tugas Akhir. Jurusan Manajemen 
Pertanahan. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. 58 Halaman. 
 
Kata Kunci : Jual Beli, Peralihan Hak Milik. 
Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Melalui Jual Beli di Kantor Pertanahan Kabupaten 
Semarang. 
 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1)Bagaimana 
pelaksanaan peralihan hak milik melalui jual beli di Kantor Pertanahan Kabupaten 
Semarang?, (2)Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses peralihan hak milik 
yang melalui jual beli, (3)Hambatan apakah yang timbul dalam proses peralihan hak 
milik yang melalui jual beli serta langkah-langkah Kantor Pertanahan dalam 
mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini bertujuan: (1)Untuk mengetahui proses 
peralihan hak milik yang melalui jual beli di Kantor Pertanahan Kabupaten 
Semarang, (2)Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses peralihan 
hak mlik melalui jual beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, (3)Untuk 
mengetahui hambatan yang timbul serta langkah-langkah Kantor Pertanahan dalam 
mengatasi hambatan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan 
dengan cara mengumpulkan data secara dokumentasi dan wawancara. 

Bahwa untuk memudahkan melakukan perbuatan hukum peralihan hak 
milik yang menjadi objek berpindah kepada penerima hak, maka dalam pemindahan 
haknya harus dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membuat 
aktanya dan didaftarkan di Kantor Pertanahan. Dalam pembuatan akta jual beli hak 
atas tanah wajib dihadiri oleh pihak penjual, pihak pembeli dan saksi. Akta tanah 
yang dikeluarkan oleh PPAT dibuat sebanyak dua lembar, yang semuanya asli. Satu 
lembar disimpan di Kantor PPAT, satu lembar lainnya disampaikan kepada Kepala 
Kantor Pertanahan untuk keperluan pendaftaran. Untuk para pihak hanya diberi 
salinannya. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses peralihan hak milik yang 
melalui jual beli adalah ketidakpedulian pihak yang melakukan jual beli terhadap 
segala peraturan yang mengikat PPAT dan juga ketidaktahuan para pihak mengenai 
persyaratan yang ada. 

Hambatan yang paling dominan dalam proses peralihan hak milik melalui 
jual beli yaitu karena masyarakat enggan untuk mengurus peralihan hak atas 
tanahnya yang disebabkan adanya biaya yang menurut mereka cukup tinggi dan 
hanya menyita waktu mereka saja, dan langkah Kantor Pertanahan dalam mengatasi 
hambatan tersebut adalah Kantor Pertanahan bekerjasama dengan Kepala Desa untuk 
mengadakan penyuluhan tentang pertanahan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tanah merupakan salah satu modal pokok bagi bangsa Indonesia dan 

suatu unsur yang utama dalam pembangunan menuju terbentuknya masyarakat 

adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sebagaimana kita 

ketahui bahwa tanah, khususnya bagi masyarakat kita, mempunyai kedudukan 

sentral, baik sebagai sumber daya produksi maupun sebagai tempat pemukiman, 

oleh karena itu masalah tanah selalu mendapat perhatian dan pembangunan yang 

khusus pula. Lebih-lebih lagi dalam era pembangunan ini, dimana pembangunan 

menjangkau serba macam aktifitas dalam membangun manusia Indonesia 

seutuhnya, yang sedikit/banyak akan bertemu dengan bidang tanah. Kalau 

masalah ini dapat/kurang dikendalikan, maka antara satu kepentingan dengan 

kepentingan lainnya, maka akan terjadi bentrokkan yang akan menghambat 

pelaksanaan pembangunan, dan sehingga tujuan pembangunan akan sangat 

lamban tercapainya. 

Pembangunan sendiri dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat, baik untuk presarana maupun sarana memerlukan tanah. Demikian 

pula seluruh lapisan masyarakat, dalam usaha meningkatkan kualitas hidupnya 

memerlukan pula tanah. Oleh karena itu gejala hubungan timbal balik antara 

manusia dengan tanah dapat dilihat dari satu sudut;manusia semakin lama 

semakin meningkat mutui dan jumlahnya, sehingga kebutuhan akan tanah yang 
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relatif sempit nin, semakin bertambah. Sehubungan dengan itu akan meningkat 

pula kebutuhan akan dukungan berupa jaminan kepastian hukum dibidang 

pertanahan. 

Pemberian jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan, pertama-

pertama memerlukan tersedianya perngakat hukum yang tertulis, lengkap dan 

jelas, yang dilaksanakan secara konsisten sesuai jiwa dan isi ketentuan-

ketentuannya. Selain itu dalam menghadpi kasus-kasus konkret diperlukan pula 

terselenggaranya pedaftaran tanah, yang memungkinkan bagi para pemegang 

Hak Atas Tanah untuk denagn mudah membuktikan haknya atas tanah yang 

dikuasainya. Tanah diberikan kapada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak 

yang dikuasai oleh Undang-Undang Pokok Agraria(UUPA), adalah untuk 

digunakan/dimanfaatkan. Diberikanmya dan dipunyainya tanah dengan hak-hak 

tersebut tidak akan bermakna, jika penggunaannya terbatas hanya pada tanah 

sebagai permukaan bumi saja. Untuk keperluan apapun tidak bisa tidak, pasti 

diperlukan juga pengguaan sebagian tubuh bumi yang ada dibawahnya dan air 

serta ruang yang ada diatasnya. Dalam pasal 4 ayat(2) UUPA, dinyatakan bahwa; 

hak-hak atas tanah bukan hanya memberikan wewenang mempergunakan 

sebagian tertentu permukaan bumi yang bersangkutan, yang disebut “tanah”, 

tetapi juga tubuh bumi yang ada dibawahnya dan air serta runga yang ada 

diatasnya. Dengan demikian maka yang dipunyai dengan hak atas tanah itu 

adalah tanahnya, dalam arti sebagian tertentu dari permukaan bumi. Tetapi 

wewenang menggunakan yang bersumber pada hak tersebut diperluas hingga 
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meliputi juga pengguaan sebagian tubuh bumi yang ada dibawah tanah dan air 

serta ruang yang ada diatasnya. 

Tanah, bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya itu bukan kepunyaan 

pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, ia hanya diperbolehkan 

menggunakannya dan itupun harus ada batasnya, seperti dalam pasal 4 ayat(2)  

Undang-Undang Pokok Agraria dengan kata-kata; sekedar diperlikan untuk 

kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu, dalam 

batas-batas menurut undang-undang ini(yaitu UUPA)dan peraturan-peraturan 

lain yang lebih tinggi. Sedalam berapa tubuh bumi itu dipergunakan dan setinggi 

berapa ruang yang ada diatasnya boleh digunakan, ditentukan oleh tujuan 

penggunaanmya, dalam batas-batas kewajaran, perhitungan teknis, kemampuan 

tubuh buminya sendiri, kemampuan pemegang haknya serta ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang bersangkutan. 

Bagi para pihak yang berkepentingan, seperti calon pembeli dan calon 

kreditor, untuk memperoleh keterangan yang diperlukan mengenai tanah, yang 

menjadi obyek perbuatan hukum yang akan dilakukan, serta bagi pemerintah 

untuk melaksanakan kebijaksanaan pertanahannya. Sehubungan dengan itu 

Undang-Undang Pokok Agraria(UUPA) memerintahkan diselenggarakannya 

pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum sebagai yang 

dimaksud diatas. Pendaftaran tanah tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 10 Tahun 1961 yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang sampai saat ini menjadi 

dasar kegiatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. 



 4

Dilakukannya jual beli tanah oleh para pihak dihadapan Pejabat Pembuat 

Akta Tanah(PPAT) atau Notaris dan tanahnya sudah didaftarkan secar fisik dan 

harganya sudah dibayar, tetapi kemudian tidak diperoleh izin oleh Menteri 

Kehakiman, tanah yang bersngkutan kembali kepada penjual dan uang yang 

sudah dibayar sesuai dengan harga yang disepakati oleh kedua pihak kembali 

kepada pembeli. Berhubungan dengan itu biasanya dalam praktek jual beli 

tanah/rumah tersebut disertai apa yang disebut suatu perjanjian yang biasnya 

perjanjian itu berbentuk suatu akta. Dalam jual beli yang terpentng adalah 

kepentingan pihak pembeli dalam hubungannya dengan pihak penjual. Hak Atas 

Tanah yang bersangkutan sudah berpindah kepada pembeli pada waktu perbuatan 

hukum jual beli telah selesai dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta 

Tanah(PPAT). Untuk itu akta PPAT yang merupakan alat buktinya bahwa 

pembeli sudah menjadi pemegang haknya yang baru. Ke[pentingan pihak ketiga 

tidak selalu tersangkut pada pemindahan hak tersebut, maka dari itu pendaftaran 

pemindahan haknya berfungsi untuk memperkuat kedudukan pembeli dalam 

hubungannya dengan pihak ketiga, yang kepentingannya mungkin tersangkut dan 

bukan merupakan syarat bagi berpindahnya hak yang bersangkutan kepadanya. 

Berdasarkan beberapa uraian dan latar belakang tersebut diatas, maka 

penulis tertarik untuk menulis tentang “PELAKSANAAN PERALIHAN HAK 

MILIK MELALUI JUAL BELI DIKANTOR PERTANAHAN KABUPATEN 

SEMARANG”. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana proses pelaksanaan peralihan hak milik yang malalui jual beli di 

Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang ? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses pelaksanaan peralihan hak 

milik yang melalui jual beli ? 

3. Hambatan-hambatan apakah yang timbul dalam proses peralihan hak  milik 

melalui jual beli tersebut serta langkah-langkah dalam mengatasi hambatan 

tersebut? 

 

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan peralihan hak milik melalui jual beli di 

Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan 

peralihan hak milik melalui jual beli di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Semarang. 

3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan 

peralihan hak milik melalui jual beli di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Semarang serta langkah-langkah dalam mengatasi hambatan-hambatan 

tersebut. 

Kegunaan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Dengan adanya tujuan penyusunan Tugas Akhir ini penulis lebih dapat 

mengatahui tentang pelaksanaan peralihan hak milik melalui jual beli, faktor-
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faktor yang mempengaruhi peralihan hak milik melalui jual beli, dan  

hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Peralihan hak milik serta langkah-

langkah untuk mengatasi hambatan tersebut. 

2. Bagi pemerintah dalam hal ini khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten 

Semarang yaitu menambah karya tulis dalam bidang pertanahan tentang 

proses pelaksanaan peralihan hak milik melalui jual beli dan faktor-faktor 

yang mempengaruhi proses peralihan hak milik melalui jual beli tersebut. 

 

D. Sistematika Tugas Akhir 

 Tugas akhir ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal tugas akhir, 

isi tugas akhir dan bagian akhir tugas akhir. Bagian awal tugas akhir terdiri dari 

halaman judul, lembar pengesahan, sari, motto dan persembahan, prakata, daftar 

isi dan daftar lampiran. 

 Pada bagian inti atau isi tugas akhir terdiri dari lima bab yaitu :  

Bab I : Pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah yang 

menjadi fokus dalam penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, 

serta sistematika penulisan tugas akhir. 

Bab II : Tinjuan pustaka, yang membicarakan tentang landasan teori serta 

komponen-komponen yang mendukung pemecahan masalah, yang 

meliputi pengertian tanah, pengertian jual beli, pengertian 

pendaftaran tanah, peralihan hak atas tanah yang disebabkan jual 

beli tanah, pemindahan dan penolakan pendaftaran peralihan hak 

dan dasar hukum.  
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Bab III : Metode Penelitian, yang meliputi lokasi penelitian, fokus penelitian, 

tekhnik pengumpulan data, dan tekhnik analisa data. 

Bab IV : Hasil penelitian dan pembahasan yang berisi masalah struktur 

organisasi yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, 

prosedur peralihan hak atas tanah melalui jual beli untuk hak milik, 

faktor-faktor yang mempengaruhi proses peralihan hak atas tanah, 

hambatan-hambatan yang timbul dalam proses peralihan hak atas 

tanah serta langkah-langkah untuk mengatasi hambatan-hambatan 

tersebut. 

Bab V : Penutup berisi simpulan dan saran. 

Bagian Akhir berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.  Tanah bagi kehidupan manusia 

Sebutan tanah dalam bahasa kita dapat dipakai dalam berbagai arti. Maka 

dalam penggunaannya perlu diberi batasan, agar diketahui dalam arti apa istilah 

tersebut digunakan. Dalam Hukum Tanah kata sebutan “tanah” dipakai dalam 

arti yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh 

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia(1994), tanah adalah: 

1. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali 

2. Keadaan bumi disuatu tempat 

3. Permukaan bumi yang diberi batas 

4. Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, cadas, napal, dsb) 

Tanah adalah permukaan bumi, yang dalam penggunaannya meliputi juga 

sebagian tubuh bumi yang ada dibawahnya dan sebagian dari ruang yang ada 

diatasnya, dengan pembatasan dalam Pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria 

(UUPA) yaitu : sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung 

berhubungan dengan penggunaan tanah yang bersangkutan, dalam batas-batas 

menurut UUPA dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Sedalam berapa 

tubuh bumi dan setinggi berapa ruang yang bersangkutan oleh digunakan, 

ditentukan oleh tujuan penggunaannya, dalam batas-batas kewajaran, 
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perhitungan teknis kemampuan tubuh buminya sendiri, kemampuan pemegang 

haknya serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia adalah karena kehidupan 

manusia itu sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah. Mereka hidup diatas 

tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah. 

Sejarah perkembangan/kehancurannya ditentukan pula oleh tanah, masalah tanah 

dapat menimbulkan persengketaan dan peperangan yang dahsyat karena 

manusia-manusia/sesuatu bangsa ingin menguasai tanah orang/bangsa lain 

karena sumber-sumber alam yang terkandung didalamnya. 

Manusia akan hidup senang serba berkecukupan kalau mereka dapat 

menggunakan tanah yang dikuasai/dimilikinya sesuai dengan hukum alam yang 

berlaku, dan manusia akan dapat hidup tenteram dan damai kalau mereka dapat 

menggunakan hak-hak dan kewajiban-kewjibannya sesuai dengan batas-batas 

tertentu dalam hukum yang berlaku yang mengatur kehidupan manusia itu dalam 

bermasyarakat. 

 

B. Masalah Jual Beli 

Masalah dapat didefinisikan sebagai kesenjangan antara apa yang 

seharusnya dan apa yang senyatanya antara teori dan praktik antara tujuan dan 

pencapaian. Dengan demikian yang dimaksud dengan masalah adalah adanya 

perbedaan antara keinginan atau harapan dengan kenyataan yang ada. 
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Sehubungan dengan jual beli Hak Milik atas tanah, perlu dijelaskan lebih 

dahulu tentang pengertian”jual beli”, karena pengertian juhal beli menurut 

Hukum Adat berbeda dengan Hukum Barat sebagaimana termuat dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Sedangakan Undang-Undang Pokok 

Agraria (UUPA) tidak menjelaskan pengertian “jual beli” itu. 

Dalam pengertian Hukum Adat jual beli tanah adalah merupakan suatu 

perbuatan hukum, yang mana pihak penjual menyerahkan tanah yang dijualnya 

kepada pembeli untuk selama-lamanya, pada waktu pembeli membayar harga 

(walaupun baru sebagian) tanah tersebut kepada penjual sejak itu Hak Atas 

Tanah telah beralih dari penjual kepada pembeli. Dengan kata lain bahwa sejak 

saat itu pembeli telah mendapat Hak Milik atas tanah tersebut. Jadi jual beli 

menurut Hukum Adat tidak lain adalah suatu perbuatan pemindahan hak antara 

penjual kepada pembeli. Maka biasa dikatakan bahwa jual beli menurut Hukum 

Adat itu bersifat “tunai” (kontan) dan “nyata”(kongkrit). 

 Dalam hal jual beli yang pembayarannya belum lunas (baru dibayar 

sebagian), sisa harganya itu merupakan hutang pembeli kepada penjual, yang 

kalau pembeli tidak membayarnya, penjual dapat menuntut berdasarkan hutang 

piutang dan tidak mempengaruhi jual beli yang dianggap telah selesai itu. 

Selain itu dikenal pula yang disebut perjanjian akan jual beli yakni suatu 

permufakatan antara seorang calon penjual dengan calon pembeli. Permufakatan 

itu meliputi tentang tanah yang akan dijual,  berapa  harganya  dan  bilamana jual 
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 beli itu akan dilaksanakan. Permufakatan itu biasanya disertai dengan suatu 

“panjer” (baik berupa uang atau barang). Apabila jual belinya tidak jadi, kalau 

yang menyebabkan tidak jadi itu si pembeli, maka penjer itu hilang, sedangkan 

kalau yang menyebabkan si penjual, maka biasanya pembeli menuntut ganti rugi 

dengan melipatkan jumlah panjernya yang telah dibayarnya. 

Sedangakan pengertian jual beli tanah menurut Hukum Barat 

sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli 

adalah salah satu macam perjanjian atau perikatan seperti termuat dalam Buku III 

KUHPer tentang perikatan. Dalam hal jual beli tanah dari bunyi pasal 1457, 

1458, dan 1459 dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, satu 

pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan tanah dan pihak lainnya untuk 

membayar harga-harga yang telah ditentukan. Pada saat kedua pihak itu telah 

mencapai kata sepakat, maka jual beli telah dianggap terjadi, walaupun tanah 

belum diserahkan/harganya belum dibayar. Akan tetapi sekalipun jual beli itu 

telah dianggap terjadi, namun Hak Atas Tanah itu belum berpindah kepada 

pembeli. Untuk pemindahan hak itu, masih diperlukan suatu perbuatan hukum 

yang berupa penyerahan yang caranya ditetapkan dengan suatu peraturan lain 

lagi. 

Dari uraian diatas nyatalah bahwa jual beli menurut Hukum Barat terdiri 

atas dua bagian, yaitu”perjanjian jual beli” dan “penyerahan haknya”, yang 

keduanya itu terpisah satu sama lainnya. Sehingga walaupun hal yang pertama 

sudah selesai biasanya dengan suatu Akta PPAT/Notaris, tetapi kalau hal yang 
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kedua belum dilakukan, maka status tanah tersebut masih tetap sebagai semula, 

yaitu masih Hak Milik penjual. 

 

C. Pendaftaran Tanah 

1. Pengertian Pendaftaran Tanah 

Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang sudah 

berubah situasi dan kebutuhannya diadakan dan disediakan suatu lembaga 

baru, yang sebelumnya tidak dikenal dalam Hukum Adat, yaitu lembaga 

pendaftaran tanah. Hak-hak atas tanah dibukukan dalam buku tanah dan 

diterbitkan sertipikat sebagai tanda bukti pemilikan tanahnya. Pemindahan 

hak, seperti  jual beli, tukar menukar dan hibah, yang telah selesai dilakukan, 

diikuti dengan pendaftarannya di Kantor Pertanahan. Hal itu dimaksudkan 

umtuk memberikan alat bukti yang lebih kuat dan lebih luas daya 

pembuktiannya daripada akta PPAT (Pejabat Pembuat Akta tanah), yang 

membuktikan telah terjadinya pemindahan hak yang dilakukan. Lembaga 

pendaftaran ini tidak dikenal dalam Hukum Adat, karena semula memang 

tidak diperlukan  untuk lingkungan pedesaan, yang lingkup teritorial maupun 

personalnya terbatas. Dalam lingkungan pedesaan demikian itu para 

warganya saling mengenal dan mengetahui siapa mempunyai tanah yang 

mana dan siapa melakukan perbuatn-perbuatan hukum mengenai tanah 

miliknya, yang kenyataannya memang tidak sering terjadi. 

Dan sering disinggung tentang Peraturan Pemerintah Nomor 10 

Tahun 1961 yang sekarang sudah direvisi menjadi Peraturan Pemerintah 
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Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran Tanah sangat 

penting bagi pemegang hak atas tanah demi terjamin kepastian hukumnya. 

Oleh karena itu Pemerintah mengadakan adanya pendaftaran tanah diseluruh 

wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. 

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 

pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi 

pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharan data 

fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang 

tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti 

haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas 

satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. 

Penegertian dari data fisik dan data yuridis dalam pendaftaran tanah 

yaitu data fisik adalah keterangan mengenai letak batas dan luas bidang tanah 

dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya 

bangunan atau bagian bangunan diatasnya, sedangkan data yuridis adalah 

keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun 

yang didaftar pemegang haknya dan pihak lain serta beban-beban lain yang 

membebaninya. 

Penyelenggaraan  pendaftaran tanah dalam masyarakat modern 

merupakan tugas negara yang diselenggarakan oleh pemerintah bagi 

kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum 

dibidang pertanahan. Sebagian kegiatannya yang berupa pengumpulan data 
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fisik tanah yang haknya didaftar, dapat ditugaskan kepada swasta. Tetapi 

untuk memperoleh kekuatan hukum, hasilnya memerlukan pengesahan 

pejabat pendaftaran yang berwenang, karena akan digunakan sebagai data 

bukti. Bentuk kewenangan dalam mengatur hak atas tanah untuk memberikan 

jaminan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah dengan 

dilaksanakannya pendaftaran tanah, sebagai hal itu sesuai dengan ketentuan 

Pasal 19 UUPA. 

Dalam pendaftaran tanah adanya berbagai kegiatan-kegiatan dalam 

penyelenggaran pendaftaran tanah, yang berkaitan satu dengan yang lain, 

berurutan menjadi satu kesatuan rangkaian yang bermuara pada tersedianya 

data yang diperlukan dalam rangaka memberikan jaminan kepastian hukum 

dibidang pertanahan bagi rakyat. 

Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran 

yang dillakukan terhadap obyek pendaftran tanah yang belum didaftar 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang 

pendaftaran tanah atau Peraturan Pemerintah ini. 

Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui 

pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik. 

Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk 

pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek 

pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah suatu desa/kelurahan. 

Pendafatran tanah ini diselenggarakan atas prakarsa Pemerintah berdasarkan 

pada suatu rencana kerja jangka panjang dan tahunan serta dilaksanakan 



 15

diwilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional. Sedangkan Pendaftaran Tanah secara Sporadik 

adalah kegiatan pendafataran untuk pertama kali mengenai satu/beberapa 

obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu 

desa/kelurahan. Secara individual/massal, pendaftaran tanah secara sporadik 

dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang 

berhak atas obyek pendaftaran tanah yang bersangkutan atau kuasanya. 

2. Tujuan Pendafataran Tanah  

Pendaftaran Tanah bertujuan : 

a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada 

pemegang hak atas tanah suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan 

hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan 

dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. 

b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang 

diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang 

tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. 

c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertnahan. 

3. Obyek Pendaftaran Tanah  

Obyek Pendaftaran tanah meliputi: 

a. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, 

hak guna bangunan dan hak pakai; 

b. Tanah hak pengelolaan;  



 16

c. Tanah wakaf; 

d. Hak milik atas satuan rumah susun; 

e. Hak tanggungan;  

f. Tanah negara; 

4. Penyelenggara dan Pelaksana Pendaftaran Tanah 

a. Penyelenggara Pendaftaran Tanah 

Sesuai ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria, 

pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Pemerintah, dalam hal ini Badan 

Pertanahan Nasional (BPN). 

b. Pelakasana Pendaftaran Tanah 

Pelaksana pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor 

Pertanahan, kecuali mengenai kegiatan-kegiatan tertentu yang ditugaskan 

kepada pejabat lain, yaitu kegiatan-kegiatan yang pemanfaatannya 

bersifat nasional atau melebihi wilayah kerja Kepala Kantor Pertanahan, 

misalnya pengukuran titik dasar teknik dan pemetaan fotogrametri. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Kantor Pertanahan 

dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pejabat lain yang 

ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ini dan Peraturan 

Perundang-undangan yang bersangkutan. 

c. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

PPAT sebagai pejabat umum yag diberi kewenangan untuk 

membuat akta-akta tanah tertentu sebagai yang diatur dalam Peraturan 
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Perundang-undangan yang bersangkutan, yaitu akta pemindahan dan 

pembebanan hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, 

dan akta pemberian kuasa untuk membebankan Hak Tanggungan. Pejabat 

umum adalah orang yang diangkat oleh instansi yang berwenang, dengan 

tugas melayani masyarakat umum dibidang atau kegiatan tertentu. 

PPAT diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Negara 

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Untuk mempermudah rakyat 

didaerah terpencil yang tidak ada PPAT dalam melakukan perbuatan 

hukum mengenai tanah, dapat ditunjuk PPAT sementara. Yang dapat 

ditunjuk sebagai PPAT sementara adalah Pejabat Pemerintah yang 

menguasai keadaan daerah yang bersangkutan, yaitu Kepala Desa. 

d. Panitia Ajudikasi 

Bahwa dalam  melaksanakn pendaftaran secara sistematik Kepala 

Kantor Pertanahan dibantu oleh Panitia Ajudikasi, yang dibentuk oleh 

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional atas Pejabat 

yang ditunjuk. 

Ajudikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses 

pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan 

penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau 

beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. 

Panitia terdiri atas seorang ketua merangkap anggota yang dijabat 

oleh seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional dan 3 atau 4 orang 

anggota, seorang pegawai BPN yang mempunyai kemampuan 
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pengetahuan dibidang pendaftaran tanah, seorang pegawai Badan 

Pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan pengetahuan 

dibidang hak-hak atas tanah, sedang yang ketiga (dan keempat) adalah 

Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan dan/atau seorang Pamong 

Desa/Kelurahan yang ditunjuknya. 

Dalam melaksanakan tugasnya Panitia dibantu oleh 3 satuan tugas, 

yaitu satuan tugas pengukuran dan pemetaan, satuan tugas pengumpulan 

data yuridis dan satuan tugas administrasi, yang masing-masing terdiri 

atas sejumlah petugas. 

 

D. Peralihan Hak Atas Tanah karena Jual Beli Tanah 

Peralihan atau pemindahan hak adalah suatu perbuatan hukum yang 

bertujuan memindahkan hak dari suatu pihak ke pihak lain. Berbeda dengan 

dialihkannya suatu hak, maka dengan dialihkannya suatu hak menunjukkan 

adanya suatu perbuatan  hukum  yang disengaja dilakukan oleh satu pihak 

dengan maksud memindahkan hak miliknya kepada orang lain. Dengan demikian 

pemindahannya hak milik tersebut diketahui atau diinginkan oleh pihak yang 

melakukan perjanjian peralihan hak atas tanah. 

Secara umum terjadinya peralihan hak atas tanah itu dapat disebabkan 

oleh berbagai perbuatan hukum antara lain: 

a. Jual beli 

b. Tukar menukar 

c. Hibah  
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d. Pemasukan dalam perusahaan 

e. Pembagian hak bersama 

f. Pemberian hak guna bangunan/hak pakai atas tanah hak milik 

g. Pemberian hak tanggungan  

h. Pemberian kuasa pembebanan hak tanggungan 

Sebelum melakukan  peralihan hak atas tanah, antara kedua pihak 

terlebih dahulu melakukan perjanjian atau kesepakatan mengenai bidang tanah 

yang akan dialihkan haknya tersebut. 

Tetapi jika diteliti lebih lanjut, maka jual beli yang dilakukan menurut 

Hukum Adat bukanlah suatu “perjanjian” sebagaimana yang dimaksud dalam 

rumusan KUHPerdata, melainkan suatu perbuatan hukum yang dimaksudkan 

untuk menyerahkan tanah yang bersangkutan oleh penjual kepada pembeli, dan 

bersamaan dengan itu penjual menyerahkan harganya kepada pembeli. Jadi 

antara pembayaran harga dan penyerahan haknya dilakukan secara bersamaan, 

dan sejak saat itu pula hak atas tanah yang bersangkutan telah berpindah. 

Berbeda halnya dengan sistem Hukum Barat, dimana hak milik atas 

tanahnya tidak dapat langsung berpindah kepada sipembeli selama penyerahan 

yuridisnya belum dilakukan, karena antara perjanjian jual beli dengan 

penyerahan yuridisnya (balik nama) dipisahkan secara tegas, jadi misalnya suatu 

penyetoran sejumlah uang dibank untuk sipenjual belum berarti tanah yang dijual 

itu otomatis menjadi milik sipembeli. Tetapi sipembeli masih harus melakukan 

suatu perbuatan hukum lagi yaitu balik nama untuk dikukuhkan sebagai pemilik 

tanah yang baru. 
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Ada dua hal penting yang perlu diperhatikan dalam jual beli tanah, yaitu 

mengenai subyek dan obyek jual beli tanah. Mengenai subyek jual beli tanah 

adalah para pihak yang bertindak sebagai penjual dan pembeli. Yang perlu 

diperhatikan dalam hal ini adalah calon penjual harus berhak menjual yaitu 

pemegang sah dari hak atas tanah tersebut, baik itu milik perorangan atau 

keluarga. Sedangkan mengenai obyek jual beli tanah adalah hak atas tanah yang 

akan dijual. Didalam jual beli tanah, tujuan membeli hak atas tanah adalah 

supaya dapat secara sah menguasai dan mempergunakan tanah, tetapi secara 

hukum yang dibeli atau dijual bukan tanahnya tetapi hak atas tanahnya. 

Dalam subyek jual beli tanah, ada 4 syarat mengenai sahnya suatu 

pejanjian jual beli hak atas tanah, yaitu: 

a. syarat sepakat yang mengikat dirinya 

Dalam syarat ini berarti kedua pihak sama-sama sepakat untuk 

mengadakan suatu perjanjian jual beli yang mutlak dibuatkan sustu perjanjian 

tertulis berupa akta yang harus dibuat dan dihadapan Pejabat khusus yaitu 

PPAT 

b. syarat cakap 

Untuk mengadakan suatu perjanjian perbuatan hukum dalam hal ini 

perjanjian jual beli hak atas tanah, maka yang berhak adalah para pihak yang 

sudah memenuhi syarat dewasa menurut hukum, sehat pikiran dan tidak berada 

dibawah pengampuan. 
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c. syarat hal tertentu 

Apa yang diperjanjikan harus dicantumkan  dengan jelas dalam akta jual 

beli, baik itu mengenai luas tanah, letaknya, sertipikat, hak yang melekat demi 

mengelakkan kemulut hukum dan hak-hak serta kewajiban kedua pihak harus 

terulan dengan jelas. 

d. syarat sebab yang hal 

Didalam pengadaan suatu perjanjian, isi dan tujuan dalam perjanjian itu   

harus jelas dan berdasarkan atas keinginan kedua belah pihak yang 

mengadakan perjanjian. 

Dengan adanya perpindahan hak milik atas tanah, maka pemilik yang 

baru akan mendapatkan tanah hak miliknya dan wajib mendaftarkannya pada 

Kantor Pertanahan setempat, yang sebelumnya dibuat dahulu aktanya dihadapan 

PPAT. 

Didalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan : 

“Bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah melalui jual 

beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan 

hukum pemindahan hak lainnya (kecuali lelang) hanya dapat didaftarkan jika 

dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut 

perundang-undangan yang berlaku”. 

 

E. Pemindahan Hak dan Penolakan Pendaftaran peralihan Hak 

Didalam peralihan pemindahan hak adanya pemindahan hak dan 

penolakan pendaftaran peralihan hak, yaitu : 
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1. Pemindahan Hak 

a. Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui 

jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalm perusahaan dan 

perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak 

melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang 

dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku 

b. Dalam  keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, 

Kepala Kantor pertanahan dapat mendaftarkan pemindahan hak atas 

bidang tanah hak milik, yang diantara perorangan warga negara Indonesia 

yang dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut 

Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup 

untuk mendaftar pemindahan hak yang bersangkutan. (Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 37) 

2.   Penolakan Pendaftaran Peralihan  Hak 

Dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, 

diadakan ketentuan yang mewajibkan Kepala Kantor Pertanahan menolak 

melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak yang dimohon. 

Penolakan itu harus dilakukan secara tertulis, yang disampaikan kepada yang 

berkepentingan, dengan menyebut alasan-alasannya, disertai pengembalian 

berkas permohonannya, dengan tembusan kepada PPAT atau Kepala Kantor 

Lelang yang bersangkutan. 
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Kepala Kantor Pertanahan wajib menolak melakukan pendaftaran 

peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat dibawah ini tidak  

dipenuhi : 

a. sertipikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak 

sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada Kantor Pertanahan ; 

b. perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) tidak 

dibuktikan dengan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 41, kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2); 

c. dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan atau pembebanan 

hak yang bersangkutan tidak lengkap; 

d. tidak dipenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan oerundang-

undangan yang bersangkutan; 

e. tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan; 

f. perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta PPAT batal atau 

dibatalkan oleh putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap;atau 

g. perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) 

dibatalkan oleh para pihak sebelum didaftar oleh Kantor Pertanahan. 
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F. Dasar Hukum 

Untuk memberikan jaminan hukum dalam pendaftaran peralihan hak, 

diterbitkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku masa 

pembangunan jangka panjang . 

Dasar-dasar hukum Pendaftaran peralihan hak yaitu: 

1. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 Tentang 

Pokok Agraria 

Yang terdapat pada pasal : 

a.   Pasal 19 ayat (1), (2), (3) dan (4) 

1)  Ayat (1) 

Yang berbunyi “Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah 

diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia 

menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan 

Pemerintah”. 

2)  Ayat (2) 

Yang berbunyi “Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini 
meliputi : 
a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah 
b. Pendaftaran hak – hak atas tanah dan peralihan hak – hak   tersebut 
c. Pemberian surat – surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat 
 

3)  Ayat (3) 

Yang berbunyi “Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan 

mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas 

sosial – ekonomi serta kemungkinan penyelenggaranya, menurut 

pertimbangan Menteri Agraria” 
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4)  Ayat (4) 

Yang berbunyi “Dalam peraturan pemerintah diatur biaya – biaya 

yang bersangkutan dengan pendaftaran termasuk dalam ayat (1) 

diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu disebabkan 

dari pembayaran biaya – biaya tersebut” 

b.   Pasal 20 ayat (1) dan (2) 

1)  Ayat (1)  

Yang berbunyi “Hak milik adalah turun temurun, terkuat dan 

terpenuh yang dapat dipunyai atas orang tanah dengan mengingat 

ketentuan dalam Pasal 6 (semua hak atas tanah mempunyai fungsi 

sosial )” 

2)  Ayat (2) 

Yang berbunyi “ Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak 

lain” 

c.   Pasal 26 ayat (1) 

Yang berbunyi “ Jual–beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan 

wasiat, pemberian menurut adat dan peraturan–peraturan lain yang 

dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur 

dengan peraturan pemerintah” 

2. Kitab Undang – undang Hukum Perdata (KUHPer) 

Yang terdapat pada buku ke III bab kelima tentang jual beli, pada pasal: 

a.   Pasal 1457 
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Yang berbunyi “ jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak 

yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, 

dengan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan” 

b.   Pasal 1458 

Yang berbunyi “Jual beli itu dianggap telah terjadi antara keduabelah 

pihak, seketika setelahnya orang–orang ini mencapai sepakat tentang 

kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum 

diserahkan, maupun harganya belum dibayar” 

c.   Pasal 1459 

Yang berbunyi “ Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah 

kepada sipembeli, selama penyerahannya belum dilakukan menurut Pasal 

612, 613 dan 616” 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah 

Yang terdapat pada pasal ; 

a.   Pasal 1 ayat (1) 

Yang berbunyi “Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang 
dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan 
teratur, meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan dan penyajian 
serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan 
daftar, mengenai bidang – bidang tanah dan satuan – satuan rumah susun, 
termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang – bidang tanah 
yang sudah ada haknya dan milik atas satuan rumah susun serta hak – hak 
tertentu yang membebaninya” 
 

b.   Pasal 7 ayat (1) 

Yang berbunyi “PPAT sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 6 ayat (2) 

diangkat dan diberhentikan oleh Menteri” 
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c.   Pasal 26 ayat (2) 

Yang berbunyi “Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, kepala Kantor 

Pertanahan dibantu oleh PPAT dan jabatan lain yang ditugaskan untuk 

pelaksanaan kegiatan–kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah ini 

dan Peraturan Perundang – undangan yang bersangkutan”. 

 

d.   Pasal 23 ayat (2) 

Yang berbunyi “Asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut 

oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan 

apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik” 

e.   Pasal 37 ayat (1) dan (2) 

 1)  Ayat (1)  

Yang berbunyi “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan 
rumah susun melalui jabatan, tukar menukar, hibah, pemasukan 
dalam perusahaan dan perubahan hukum pemindahan hak lainnya, 
kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika 
dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang 
menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”. 

 
2)   Ayat (2) 

Yang berbunyi “Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang 
ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftar 
pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang diantara 
perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta 
yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut Kepala Kantor 
Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk 
mendaftar pemindahan hak yang bersangkutan”. 

 
 f.   Pasal 39 ayat (1) 

Yang berbunyi “ PPAT wajib menolak membuat akta, jika : 
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1. mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau Hak Milik Atas 
Satuan Rumah Susun, kepadanya tidak disampaikan sertipikat asli 
yang bersangkutan atau sertipikat yang diserahkan tidak sesuai 
dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan; 

2. mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak 
disampaikan: 
a) surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) 

atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan, 
bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat(2); 

b) surat keterangan yang menyatakan, bahwa bidang tanah yang 
bersangkutan belum bersertipikat dari Kantor Pertanahan atau 
untuk tanah yang terletak didaerah yang jauh dari kedudukan 
Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan 
dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan. 

3. salah satu atau para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum 
yang bersangkutan atau salah satu saksi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 38 tidak berhak atau tidak memenuhi syarat untuk bertindak; 

4. salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa 
mutlak, yang pada hakikatnya berisiskan perbuatan hukum 
pemindahan  hak; 

5. untuk perbuatan hukum yang akan dilakukan belum diperoleh izin 
Pejabat atau Instansi yang berwenang, apabila izin tersebut diperlukan 
menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 

6. obyek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam sengketa 
mengenai data fisik dan atau data yuridis, hal mana harus ditanyakan 
oleh PPAT kepada para pihak sebelum dibuat aktanya; 

7. tidak dipenuhi syarat lain atau dilanggar larangan yang ditentukan 
dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. 

 
g.   Pasal 45  

Yang berbunyi “Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan 
pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat 
dibawah ini tidak terpenuhi: 
1. sertipikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak 

sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada Kantor Pertanahan; 
2. perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) 

tidak dibuktikan dengan akta PPAT atau kutipan risalah lelang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, kecuali dalam keadaan 
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2); 

3. dokumen yang diperlukan untik pendaftaran peralihan atau 
pembebanan hak yang bersangkutan tidak lengkap; 

4. tidak dipenuhi syarat lain yang ditentukan dalm peraturan perundang-
undangan yang bersangkutan; 

5. tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan; 
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6. perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta PPAT batal atau 
dibatalkan oleh putusan Pangadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap;atau 

7. perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) 
dibatalkan oleh para pihak sebelum didaftar oleh Kantor Pertanahan. 

 
h.    Pasal 56 

Yang berbunyi “Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah sebagai 
akibat pemegang hak yang ganti nama dilakukan dengan mencatatnya 
didalam buku tanah dan sertipikat hak atas tanah atau hak milik atas 
satuan rumah susun yang bersangkutan berdasarkan bukti nama 
pemegang hak tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku” 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penulisan Tugas Akhir ini memperoleh data dari hasil Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang 

yang terletak di Jalan Gatot Subroto No. 18 Ungaran yang pelaksanaannya 

dimulai tanggal 1 Februari sampai dengan tanggal 14 Maret 2005. 

B. Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada proses peralihan hak atas tanah melalui 

jual beli untuk hak milik, faktor-faktor yang mempengaruhi proses peralihan hak 

atas tanah, dan hambatan dalam proses peralihan hak atas tanah serta langkah-

langkah dalam mengatasi hambatan tersebut. 

C. Teknik Pengumpulan Data  

Data yang diperolah dalam penulisan Tugas Akhir ini menggunakan 

teknik wawancara dan dokumentasi.  

1. Wawancara 

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dari narasumber atau infoman 

yaitu Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah (Ir.Wimbo Cahyono), 

maupun Kepala Sub Seksi (Kustiani, SH) Pengukuran dan Pendaftaran Tanah 

pada khususnya. Dan Kepala Seksi yang ada pada Kantor Pertanahan di 

Kabupaten Semarang pada umumnya. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman bagi penerima informasi.  
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2. Dokumentasi 

Data yang diperoleh melalui arsip-arsip (antara lain; akta jual beli, sertipikat),  

pustaka-pustaka, data-data resmi, undang-undang dan brosur-brosur pada 

Kantor Pertanahan di Kabupaten Semarang.  

D. Teknik Analisa Data 

Metode analisa data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif yang 

dilakukan secara bertahap yaitu : 

1. Pengumpulan, dilakukan dengan cara pencarian data dan bentuk data yang 

ada dilapangan kemudian melakukan pencatatan data dilapangan.  

2. Pengeditan data, apabila data yang sudah terkumpul langkah selanjutnya 

adalah editing yaitu pemeriksaan kembali informasi-informasi dan berkas-

berkas dari responden. Jika data yang diperoleh kurang lengkap maka data 

ditambahkan kembali. 

3. Verifikasi Data, yaitu penyuisunan  secara berurutan dari data-data yang telah 

masuk berdasrkan pemikiran, pendapat dan kriteria-kriteria data yang 

diperlukan.  

4. Analisis Data yang digunakan dalam metode ini adalah analisis data kualitatif 

yaitu suatu proses yang di mulaisejak pengumpulan data dilapangan 

selanjutnya diperiksa kembali, diatur dan diurutkan, dikelompokkan dan 

dikategorikan baru kemudian dianalisis sehingga akan diperoleh data 

deskriptif analisis. Apabila dirasa ada data penting yang belum masuk maka 

dapat ditampilkan kembali sehingga melakukan tahapan langsung mulai dari 

pengumpulan data, pemeriksaan kembali dan seterusnya. Oleh karena itu 
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dalam tekhnik ini merupakan suatu proses yang mutlak dari suatu tahap 

berikutnya.  

Dengan menggunakan metode atau pendekatan kualitatif data yang 

diperoleh tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka-angka melainkan 

tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya. Analisis data yang 

memberi pemaparan gambaran mengenai permasalahan yang diteliti dalam 

bentuk uraian.  
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BAB IV 

 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang 

1.  Struktur Organisasi Yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota  

Kabupaten Semarang merupakan salah satu dari 36 Daerah 

Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah yang secara geografis berada 

pada 1100 14’ 54,75” sampai dengan 1100 39’ 3” Bujur Timur dan 70 3’ 

57” sampai dengan 70 30’ Lintang Selatan. 

Secara administrasi wilayah Kabupaten Semarang memiliki 

batas-batas sebagai berikut: 

1. Sebelah Utara Berbatasan  : Daerah Kota Semarang dan Kabupaten          

Demak 

2. Sebelah Timur Berbatasan : Daerah Kabupaten Grobogan dan 

Kabupaten Boyolali 

3. Sebelah Selatan Berbatasan : Daerah Kabupaten Boyolali dan 

Kabupaten Magelang 

4. Sebelah Barat Berbatasan : Daerah Kabupaten Temanggung dan 

Kabupaten Kendal 

Di dalam Kantor Pertanahan terdapat struktur-struktur yang 

mengatur tentang pertanahan, yang tercantum dalam Keputusan Kepala 

Kantor Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1993 tentang uraian tugas sub 

bagian dan seksi pada wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dan 
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uraian tugas sub bagian seksi dan umum serta sub seksi pada Kantor 

Pertanahan Kabupaten/Kota. 

Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yaitu: 

a. Kepala Kantor Pertanahan 

b. Sub Bagian Tata Usaha (SUB BAG TU) 

Terdiri dari: 

1) Urusan Umum 

2) Urusan Keuangan 

c.   Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah (SEKSI PPT) 

terdiri dari: 

1) Sub Seksi Penata Penguasaan dan Pemilikan Tanah 

2) Sub Seksi Pengendalian Pengusaan dan Penguasan Tanah 

d.   Seksi Penatagunaan Tanah (SEKSI PGT) 

terdiri dari: 

1) Sub Seksi Data Penggunaan Tanah 

2) Sub Seksi Rencana dan Bimbingan Penatagunaan Tanah 

e.   Seksi Hak-hak Atas Tanah (SEKSI HAT) 

terdiri dari: 

1) Sub Seksi Pengurusan Hak-hak Atas Tanah 

2) Sub Seksi Pengadaan Tanah 

3) Sub Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan 

f.   Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah (SEKSI P&PT) 

terdiri dari: 
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1) Sub Seksi Pengukuran, Pemetaan dan Konversi 

2) Sub Seksi Pendaftaran Hak dan Informasi Pertanahan 

3) Sub Seksi Peralihan Hak, Pembebanan hak dan PPAT 

2.  Uraian Tugas Masing-masing Seksi yang ada di di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Semarang 

a.   Sub Bagian Tata Usaha (SUB BAG TU) 

      Tugas : 

1) Membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan tugas di 

bidang perencanaan pelapor, kepegawaian, keuangan dan 

perlengkapan kantor di lingkungan kantor pertanahan. 

2) Membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sub bagian 

tata usaha sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan 

monitoring pelaksanaannya. 

3) Melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan 

tugasnya dengan: 

a)  Seksi di lingkungan kantor pertanahan 

b) Unit kerja yang terkait dengan di lingkungan kantor pertanahan 

4) Menghimpun dan menyiapkan laporan kantor pertanahan. 

5) Meneliti/memeriksa berkas usul kenaikan pangkat/golongan 

pegawai dan kenaikan gaji berkala dan membubuhi paraf sebelum 

ditandatangani oleh Kepala Kantor. 

6) Melegalisir fotokopi surat-surat yang diperlukan. 
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7) Meneruskan surat-surat dinas dari Kepala Kantor kepada kepala 

urusan umum dan kepala urusan keuangan serta memberikan 

disposisi. 

8) Menyiapkan surat-surat yang diperlukan. 

b.   Seksi Pengaturan dan Penguasaan Tanah (PPT) 

                  Tugas : 

1) Membantu Kepala Kantor pertanahan dalam melaksanakan tugas 

dalam bidang pengendalian, penguasaan, pemilikan, pemanfaatan 

bersama, pengendalian hak atas tanah, pembayaran ganti rugi, dan 

penyelesaian tanah. 

2) Menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan 

kepada Kepala Kantor pertanahan tentang langkah-langkah atau 

tindakan yang perlu diambil dibidang pengendalian, penguasan, 

pemilikan, pemanfaatan bersama, pengalihan hak atas tanah, 

penggantian ganti rugi dan penyelesaian masalah. 

3) Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan kebijakan, 

pedoman petunjuk teknis dibidang pengendalian, penguasaan, 

pemilikan, pemanfaatan bersama, pengalihan hak atas tanah, 

pembayaran ganti rugi, penyelesaian masalah. 

4) Mengumpulkan, menghimpun dan mensistematisasikan/mengolah 

data dan informasi yang berhubungan dengan bidang pengendalian, 

penguasaan, pemilikan, pemanfaatan bersama, pengalihan hak atas 

tanah, pembayaran ganti rugi dan penyelesaian masalah. 
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5) Melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan 

tugasnya dengan : 

 a)  Sub Bagian Seksi di lingkungan kantor pertanahan 

 b)  Unit kerja yang terkait di lingkungan kantor pertanahan 

6) Melaksanakan bimbingan, penyuluhan dibidang pengendalian, 

penguasaan, pemilikan, pemanfaatan bersama, pembayaran ganti 

rugi, penyelesaian masalah. 

7) Mengadakan koordinasi dengan instansi yang terkait, Camat/Kepala 

Desa dan masyarakat tempat yang akan ada kegiatan penguasaan 

tanah. 

c.   Seksi Penatagunaan Tanah (PGT) 

      Tugas : 

1) Membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seksi 

penatagunaan tanah sebagai pedoman pelaksanaan  tugas serta 

melaksanakan monitoring sebagai pelaksanaan. 

2) Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan kebijakan, 

pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengumpulan data dan 

rencana penatagunaan tanah, bimbingan penggunaan tanah kepada 

masyarakat, serta pengendalian perubahan penggunaan tanah. 

3) Mengumpulkan, menghimpun dan mensistematisasikan/mengolah 

data dan informasi yang berhubungan dengan bidang data dan 

penyiapan rencana penggunaan tanah, pemberian bimbingan 
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penggunaan tanah pada masyarakat, serta pengendalian perubahan 

penggunaan tanah. 

4) Melakukan pembaharuan dan pemeliharaan data dan peta-peta 

penggunaan tanah. 

5) Mengumpulkan data perubahan penggunaan tanah tahunan dan data 

penatagunaan  tanah lainnya untuk penyusunan neraca penggunaan 

tanah pada tingkat II. 

6) Menyusun neraca penggunaan tanah sesuai petunjuk. 

7) Memuat aspek penatagunaan tanah (PGT) yang merupakan 

lampiran risalah panitia pemeriksaan tanah dan penyiapan ijin 

lokasi. 

d.   Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah (P&PT) 

      Tugas : 

1) Menyiapkan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada 

Kepala Kantor pertanahan tentang langkah-langkah atau tindakan 

yang perlu diambil dibidang pengukuran dan pemetaan serta 

pendaftaran, peralihan dan pembebanan hak atas tanah dan 

bimbingan PPAT. 

2) Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan kebijakan, 

pedoman dan petunjuk pendaftaran, peralihan dan pembebanan hak 

atas tanah serta bimbingan PPAT. 

3) Mewakili Kepala Kantor di persidangan sebagai tergugat/saksi ahli 

terhadap kasus-kasus perdata atas tanah. 
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4) Mewakili Kepala Kantor untuk mengikuti rapat-rapat Instansi 

ataupun penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat. 

5) Mengadakan pemeriksaan berkas-berkas pendaftaran hak, peralihan 

hak, pembebanan hak, SKPT( Surat Keterangan Pendaftaran 

Tanah), Roya, bimbingan PPAT dan laporan bulanan. 

e.  Seksi Hak-hak Atas Tanah (HAT) 

           Tugas : 

Menyiapkan dan melakukan kegiatan dibidang hak-hak atas tanah, 

pengadaan tanah dan menyelesaikan masalah pertanahan. 

3.  Susunan Organisasi Badan Pertanahan Nasional Menurut Keputusan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2000 Tentang Badan 

Pertanahan Nasional 

a.   Kepala 

Kepala berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab 

langsung kepada Presiden. 

                   Kepala mempunyai tugas : 

1) Memimpin Badan Pertanahan sesuai dengan tugas dan fungsi 

Badan Pertanahan dan membina aparatur Badan Pertanahan agar 

berdaya guna dan berhasil guna; 

2) Menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan 

tugas Badan Pertanahan; 

3) Menetapkan kebijakan teknis pertanahan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 
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4) Melaksanakan kerjasama di bidang pertanahan dengan lembaga 

pemerintah dan organisasi. 

b.   Wakil Kepala 

Wakil Kepala adalah unsur pimpinan yang berada di bawah 

dan bertanggungjawab kepada Kepala. 

Wakil Kepala mempunyai tugas : 

1) Membantu Kepala dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi 

Badan Pertanahan; 

2) Mewakili Kepala apabila berhalangan. 

c.   Sekretariat Utama 

1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan Badan 

Pertanahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 

Kepala. 

2)   Sekretariat Utama dipimpin oleh seorang Sekretaris Utama. 

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan dan 

menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum 

kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pertanahan. 

d.   Deputi Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan 

Deputi Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan, dipimpin 

oleh seorang Deputi, adalah unsur pelaksanaan Badan Pertanahan di 

bidang pengkajian dan hukum pertanahan yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala. 
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Deputi Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan 

mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan penetapan 

kebijakan, hukum, serta kebijakan penanganan masalah pertanahan. 

e.   Deputi Bidang Informasi Pertanahan 

Deputi Bidang Informasi Pertanahan, dipimpin oleh seorang 

Deputi, adalah unsur pelaksana Badan Pertanahan di bidang informasi 

pertanahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 

Kepala. 

Deputi Bidang Informasi Pertanahan mempunyai tugas 

menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan serta 

koordinasi inventarisasi dat, pengukuran dan pemetaan tanah, penilaian 

tanah, serta pengembangan sistem informasi pertanahan. 

f.   Deputi Bidang Tata Laksana Pertanahan 

Deputi Bidang Tata Laksana Pertanahan, dipimpin oleh 

seorang Deputi, adalah unsur pelaksana Badan Pertanahan di bidang 

tata laksana pertanahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab 

kepada Kepala. 

Deputi Bidang Tata Laksana Pertanahan mempunyai tugas 

menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan tata laksana 

serta pelayanan pertanahan. 

g.   Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat 

Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan 

Masyarakat, dipimpin oleh seorang Deputi, adalah unsur pelaksana 
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Badan Pertanahan di bidang pengendalian pertanahan dan 

pemberdayaan masyarakat yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala. 

Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaaan 

Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan 

penetapan kebijakan pengendalian pertanahan dan pemberdayaan 

masyarakat di bidang pertanahan. 

h.   Inspektorat Utama 

Inspektorat Utama, dipimpin oleh seorang Inspektur Utama, 

adalah unsur pengawasan di lingkungan Badan Pertanahan yang berada 

di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala. 

Inspektorat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan 

pengawasan terhadap pelaksanaan tugas semua unsur di lingkungan 

Badan Pertanahan. 

4.   Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional 

Bahwa dalam pengelolaan pertanahan diperlukan kebijaksanaan 

secara nasional yang berfungsi sebagai pedoman operasional didaerah untuk 

menjaga kesatuan, kesederhanaan dan kepastian hukum pertanahan, bahwa 

sehubungan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta 

menghadapi tantangan persaingan global, perlu dilaksanakan penataan 

kembali kedudukan, tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional. 

(Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2000) 
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a.   Kedudukan Badan Pertanahan Nasional 

1) Badan Pertanahan Nasional, yanh selanjutnya dalam Keputusan 

Presiden ini disebut Badan Pertanahan, adalah Lembaga Pemerintah 

Non Departemen yang berkedudukan dibawah dan bertaggung 

jawab lansung kepada Presiden. 

2) Badan Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala, yang dijabat oleh 

Menteri Dalam Negeri. 

3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala dibantu oleh seorang Wakil 

Kepala. 

b.  Tugas Badan Pertanahan Nasional 

Badan Pertanahan mempunyai tugas merumuskan dan 

menetapkan kebijakan nasional dibidang : 

1) Pengaturan perutukan, persediaan dan penggunaan tanah; 

2) Pengaturan hubungan hukum antara orang-orang denagn tanah; 

3) Pengaturan hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan 

perbuatan-perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah. 

c.    Fungsi Badan Pertanahan Nasional 

Badan Pertanahan menyelenggarakan fungsi : 

1) Perumusan dan penetapan kebijakan, hukum serta kebijakan 

penanganan masalah pertanahan, yang meliputi penguasaan 

pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, hak-hak atas tanah 

dan pendaftaran tanah; 
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2) Koordinasi perumusan kebijakan dan perencanaan program di 

bidang pertanahan; 

3) Perumusan dan penetapan kebijakan serta koordinasi inventarisasi 

data, pengukuran dan pemetaan tanah, penilaian tanah, serta 

pengembangan sistem informasi pertanahan; 

4) Perumusan dan penetapan kebijakan tata laksana serta pelayanan 

pertanahan yang meliputi tata guna tanah, penguasaan pemilikan 

tanah, hak-hak atas  tanah  dan pendaftaran tanah; 

5) Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian pertanahan dan 

pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan; 

6) Perumusan dan penetapan kebijakan pengembangan sumber daya 

pertanahan yang meliputi pendidikan dan pelatihan tenaga-tenaga 

pertanahan dan mitra kerja serta penyediaan sarana dan prasarana 

kerja teknis pertanahan. 

5.  Tata Kerja Badan Pertanahan Nasonal 

Dalam Keputusan Presidan Republik Indonesia nomor 95 tahun 

2000 tentang Badan Pertanahan Nasional, juga terdapat tentang tata kerja 

Badan Pertanahan Nasional, yaitu: 

a. Semua unsur di lingkungan Badan Pertanahan dalam melaksanakan 

tugasnya wajib menerpakan prinsip koordinasi, integrasi, dan 

sinkronosasi baik dalam lingkungan Badan Pertanahan sendiri maupun 

dalam hubungan dengan instansi pemerintah dan lembaga lain. 
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b. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya 

masing-masing dan bila terjadi penyimpanan agar mengambil langkah-

langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 

B.   Proses Peralihan Hak Milik Yang Melalui Jual Beli 

Peralihan hak milik atas tanah dapat terjadi dengan cara jual beli, 

peruntukan, penghibahan atau dengan pemberian hak atas tanah kepada orang 

lain. Dalam transaksi jual beli hak atas tanah antara penjual dengan pembeli 

harus ada kata sepakat terlebih dahulu untuk mengadakan perjanjian jual beli 

hak atas tanah, dilanjutkan dengan penentuan segala sesuatu mengenai harga 

dengan tanahnya. 

Untuk memudahkan melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan 

hak atas tanah yang menjadi obyek berpindah kepada penerima hak, maka 

dalam pemindahan haknya harus dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta 

Tanah (PPAT) yang membuat aktanya dan didaftarkan di Kantor Pertanahan 

oleh pemegang hak milik atau oleh pemegang hak yang bersangkutan. 

Akta PPAT merupakan salah satu sumber data bagi pemeliharaan data 

pendaftaran  tanah. Maka wajib dibuat sedemikian rupa sehingga dapat 

dijadikan  dasar  yang   kuat untuk   pendaftaran   pemindahan dan pembebanan 

hak  yang   bersangkutan.   Oleh   karena   itu  PPAT  bertanggungjawab  untuk   
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mencocokkan data yang terdapat dalam sertipikat dengan daftar-daftar yang ada 

di Kantor Pertanahan. 

Dalam pembuatan akta jual beli hak atas tanah wajib dihadiri oleh 

pihak penjual dan pihak pembeli yang melakukan perbuatan hukum yang 

bersangkutan atau kuasanya dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang 

saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan 

hukum itu. Para saksi-saksi itu memberikan kesaksian mengenai : kehadiran 

para pihak atau kuasanya, keberadaan dokumen-dokumen yang ditujukan 

dalam akta, dan telah dilaksanakannya perbuatan hukum tersebut oleh para 

pihak yang bersangkutan. 

Sebelum akta ditandatangani, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

wajib membacakannya kepada para pihak yang bersangkutan dan memberi 

penjelasan mengenai isi dan maksud pembutan akta itu, serta prosedur 

pendaftaran yang harus dilaksanakan selanjutnya. Akta tanah yang dikeluarkan 

oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dibuat sebanyak 2 lembar, yang semuanya 

asli. Satu lembar disimpan di kantor PPAT, sedang satu lembar lainnya 

disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk keperluan pendaftaran 

pemindahan haknya. Sedangkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan 

diberikan salinan. 

Para pihak yang melaksanakan jual beli dihadapan Pejabat Pembuat 

Akta Tanah, sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta jual beli 

tanah tersebut dengan menyarahkan syarat-syarat yang diperluakan dalam 

peralihan hak. 
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Adapun syarat-syarat tersebut yaitu: 

a. Surat permohonan peralihan hak yang ditandatangani oleh penerima hak 

atau kuasa; 

b. Surat kuasa tertulis dari penerima hak apabila yang mengajukan 

permohonan hak bukan penerima hak; 

c. Akta jual beli/hibah/tukar menukar/pembagian hak bersama yang dibuat 

oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT); 

d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai bukti identitas pihak yang 

mengalihkan dan pihak yang menerima hak yang masih berlaku; 

e. Sertipikat Hak Atas Tanah asli;  

f. SSP (Surat Setoran Pajak) jika transaksi lebih dari 60 juta; 

g. SSB (Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) jika 

transaksi diatas 10 juta atau SSB Nihil jika kurang dari 10 juta; 

h. Jika tanahnya pertanian, mengisi surat pernyataan tidak melanggar 

ketentuan pemilikan atau penguasaan. 

Kemudian akta tanah yang telah ditandatangani oleh para pihak yang 

melakukan perjanjian peralihan hak atas tanah tersebut serta saksi yang hadir 

dalam proses peralihan hak atas tanah itu, selanjutnya oleh PPAT dibawa ke 

Kantor Pertanahan untuk didaftarkan menjadi sertipikat hak milik bagi 

pemagang hak atas tanah yang baru. 

PPAT selaku pejabat yang berwenang membuat akta tanah wajib 

membuat akta tanah sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang ada. 
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Sehubungan dengan itu ditentukan dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997, bahwa PPAT wajib menolak untuk membuat akta, jika: 

a. Mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan 

rumah susun, kepadanya tidak disampaikan sertipikat asli yang 

bersangkutan atau sertipikat yang diserahkan tidak sesuai dengan dafatar-

daftar yang ada di Kantor Pertanahan; 

b. Mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak 

disampaikan; 

1) Surat tanda bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau 

surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan, bahwa yang 

bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 24 ayat (2). 

2) Surat keterangan yang menyatakan, bahwa bidang tanah yang 

bersangkuatan belum bersertipikat dari Kantor Pertanahan atau untuk 

tanah yang terletak didaerah yang jauh dari kedudukan Kantor 

Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan 

oleh Kepala Desa/Kelurahan. 

c. Salah satu atau para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum yang 

bersangkutan atau salah satu saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 

tidak berhak atau tidak memenuhi syarat untuk bertidak; 

d. Salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa 

mutlak, yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak; 
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e. Untuk perbuatan hukum yang akan dilakukan belum diperoleh izin Pejabat 

atau Instansi yang berwenang, apabila izin tersebut diperlukan menurut 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 

f. Obyek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam sengketa 

mengenai data fisik dan atau data yuridis, halmana harus ditanyakan oleh 

PPAT kepada para pihak sebelum dibuat aktanya;atau 

g. Tidak dipenuhi syarat lain atau dilanggar larangan yang ditentukan dalam 

Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. 

Penolakan untuk membuat akta tersebut diberitahukan secara tertulis 

kepada pihak-pihak yang bersangkutan disertai alasannya. 

Para pihak yang melakukan hak atas tanah sebelum akta jual beli 

dibuat, terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat perjanjian jual beli, yaitu: 

a. syarat formal (tertulis) 

Untuk melakukan peralihan hak atas tanah, syarat formal yang 

harus dipenuhi adalah sertipikat hak milik, Kartu Tanda Penduduk (KTP), 

bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan terakhir, serta bukti 

pembayaran PPh final untuk penjual dan SSB untuk pembeli. 

Bila suatu syarat formal tidak mungkin terpenuhi, maka ada dua 

tipe tindakan yang ditempuh. Pertama, menolak membuatkan akta yang 

diminta; kedua, PPAT-Notaris dapat menggunakan salah satu 

kewenangannya sebagai Notaris untuk dipakai sebagai landasan pembuatan 
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perjanjian peralihan hak atas tanah tersebut. Permasalahannya yang sering 

timbul yang berkaitan dengan syarat formal yang tidak terpenuhi, antara 

lain; jual beli tanah dimana sertipikat tanahnya masih dalam permohonan 

hak di Kantor Pertanahan 

b. syarat material (tidak tertulis) 

Untuk melakukan peralihan hak atas tanah, syarat material yang 

harus dipenuhi adalah keharusan para pihak hadir didepan PPAT, 

keharusan suami/istri untuk hadir didepan PPAT, penandatanganan akta 

harus di kantor PPAT, mendatangkan paling sedikit dua saksi. 

Kendala utama yang menyebabkan keharusan-keharusan itu tidak 

dapat diterapkan secara mutlak, karena tidak semua orang yang diharuskan 

menghadap PPAT dapat dihadirkan. Oleh karena itu, menghadapi beberapa 

keharusan itu, PPAT menempuh tindakan-tindakan sebagai berikut: 

1) mendatangi para pihak untuk konfirmasi bukti-bukti tertulis dengan 

keadaan nyata; 

2) mendatangi para pihak atau saksi-saksi untuk menandatangani akta; 

3) meminta para pihak atau saksi-saksi yang tidak sempat hadir untuk 

memberi kuasa pada pihak lain. 

 

C.   Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Proses Peralihan Hak Milik yang 

melalui jual beli 

Ketika menangani perjanjian peralihan hak atas tanah sebagian besar 

datangnya dari para permohonan yang datang untuk dibuatkan  peralihan  hak 
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atas tanah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses peralihan hak 

atas tanah, yaitu: 

a. Faktor-faktor negatif atau yang memperlambat proses peralihan hak atas 

tanah, antara lain: 

1) Ketidakpedulian pihak yang melakukan jual beli terhadap segala 

peraturan yang mengikat PPAT. Pemohon datang kepada PPAT dengan 

harapan permasalahannya dapat diselesaikan dengan cepat dan sebaik-

baiknya tanpa memperhatikan apakah hal tersebut dengan peraturan 

atau tidak dengan peraturan. 

2) Ketidaktahuan para pihak mengenai persyaratan yang ada. Salah satu 

syarat bagi jual beli tanah adalah harus menyerahkan bukti pembayaran 

pajak bumi dan bangunan yang terakhir. Pada umumnya para pihak 

yang melaksanakan peralihan hak atas tanah tidak mengerti dengan 

persyaratan tersebut sehingga tidak menyertainya dalam jual beli tanah. 

b. faktor-faktor positif yang dapat membantu proses peralihan hak atas tanah, 

antara lain: 

1) Kedatangan para pihak yang melakukan peralihan hak atas tanah dapat 

memperlancar proses peralihan hak atas tanah. 

2) Dengan adanya informasi dari PPAT para pihak yang melakukan proses 

peralihan hak atas tanah dapt mengetahui syarat-syarat untuk 

melakukan peralihan hak atas tanah. 

3) Terpenuhnya syarat-syarat tersebut dapat mempercepat proses peralihan 

hak atas tanah. 
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4) Pelayanan pembuatan akta yang cepat dan sederhana, sampai akta 

tersebut didaftarkan dan peralihannya atas nama penerima hak, dan 

secara tidak langsung akan membantu pemerintah dalam upaya 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

5) Murahnya biaya proses peralihan hak atas tanah dapat mempermudah 

para pihak yang melaksanakan peralihan hak atas tanah. 

 

D.  Hambatan Yang Timbul Dalam Proses Peralihan Hak Milik Melalui Jual 

Beli Serta Langkah-langkah Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang 

Dalam Mengatasi Hambatan Tersebut 

a.   Hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses peralihan hak atas tanah 

melalui jual beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang 

Pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, telah diatur serta telah 

ditunjuk Instansi-Instansi maupun Pejabat-Pejabat yang diberi tugas dan 

wewenang dalam pelaksanaan pelayanan pendaftaran peralihan hak atas 

tanah. Begitu pula telah diatur cara-cara yang harus ditempuh bagi setiap 

pemohon maupun syarat-syarat untuk memperoleh suatu hak atas tanah 

yang dimilikinya. 

Namun dalam kenyataannya masih banyak hambatan-hambatan 

yang terjadi, antar lain: 

1) Hambatan yang timbul dari masyarakat 
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a) Masih banyaknya tingkat pendidikan yang rendah sehingga 

mengakibatkan kurangnya kesadaran hukum masyarakat, dimana 

masyarakat beranggapan bahwa dengan memiliki sertipikat atas 

nama orang lain (penjual), pemilik tanah sudah mendapatkan hak 

atas tanah dan jaminan kepastian hukum. 

b) Masyarakat merasa enggan untuk mengurus peralihan hak atas 

tanahnya disebabkan adanya biaya yang menurut mereka cukup 

tinggi dan hanya akan menyita waktu mereka. 

2) Hambatan yang timbul dari Kantor Pertanahan 

a) Kurangnya penyuluhan yang diberikan kepada masyarakat 

mengenai pentingnya pendaftaran peralihan hak atas tanah karena 

jual beli, dan pensertipikatan tanah 

b) Kurangnya tempat penyimpanan dokumen-dokumen, sehingga 

banyak dokumen-dokumen tidak teratur dan kadangkala sampai 

adanya dokumen yang hilang. 

b.   Langkah-langkah Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dalam 

mengatasi hambatan proses peralihan hak atas tanah melaui jual beli 

1) Langkah-langkah dalam menangani hambatan yang disebabkan oleh 

masyarakat, antar lain: 

a) Memberikan atau menerbitkan brosur-brosur tentang pentingnya 

pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli. Langkah ini 

dilakukan dengan cara memberikan brosur-brosur tersebut kepada 



 54

masyarakat dan menempelkan brosur tersebut pada papan 

pengumuman di Kantor Kepala Desa. 

b) Kantor Pertanahan bekerjasama  dengan Kepala Desa untuk 

mengadakan penyuluhan tentang masalah pertanahan sebagai usaha 

menumbuhkan kesadaran mansyarakat mengenai pentingnya 

sertipikat. 

2) Langkah-langkah dalam menangani hambatan yang disebabkan oleh 

Kantor Pertanahan, antara lain: 

a) Dengan membenahi kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten 

Semarang, membenahi aparat-aparat dari dalam yaitu petugas-

petugas yang menangani masalah pendaftaran peralihan dan 

pensertipikatan hak atas tanah, malalui kursus/pelatihan. 

b) Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang berusaha membenahi 

administrasi karena sebagai pengorganisasian sumber daya manusia. 



 55

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

1.   Pelaksanaan peralihan hak atas tanah diawali dengan pembuatan akta tanah 

oleh dan dihadapan PPAT, selanjutnya oleh PPAT dibawa ke Kantor 

Pertanahan Kabupaten Semarang untuk didaftarkan menjadi sertipikat hak 

milik bagi pemegang hak atas tanah yang baru dengan membawa syarat-

syarat yang diperlukan. Adapun syarat-syarat tersebut yaitu : 

a. Surat permohonan peraliahn hak yang ditandatangani oleh penerima 

hak/kuasa. 

b. Surat kuasa tertulis dari penerima hak apabila yang mengajukan 

permohonan penerima hak bukan penerima hak. 

c. Akta jual beli/tukar menukar/hibah/pembagian bersama yang dibuat 

oleh PPAT 

d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai identitas yang 

mengalihkan hak dan menerima hak yang masih berlaku. 

e. Sertipikat hak atas tanah yang asli. 

f. SSP (Surat Setoran Pajak) jika transaksi lebih dari 60 juta. 

g. SSB (Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) jika 

transaksi diatas 10 juta  atau SSB Nihil jika kurang dari 10 juta. 

h. Jika tanahnya pertanian, mengisi surat pernyataan tidak melanggar 

peraturan pemilikan atau penguasaan. 
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2. Faktor-faktor yang mempengaruhi peralihan hak atas tanah adalah 

ketidakpedulian pihak yang melakukan jual beli terhadap segala peraturan 

yang mengikat PPAT, dan ketidaktahuan para pihak mengenai persyaratan 

yang ada, serta kedatangan para pihak yang melakukan paralihan hak atas 

tanah dapat memperlancasr proses peralihan hak atas tanah. 

3.  Hambatan yang terjadi dalam proses peralihan hak atas tanah melalui jual 

beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang adalah karena masyarakat 

merasa enggan untuk mengurus peralihan hak atas tanahnya yang 

disebabkan adanya biaya yang menurut mereka cukup tinggi dan hanya 

menyita waktu kerja mereka. Adapun langkah Kantor Pertanahan 

Kabupaten dalam mengatasi hambatan tersebut, baik yang disebabakan 

oleh masyarakat maupun yang disebabkan oleh Kantor Pertanahan adalah 

Kantor Pertanahan bekerjasama dengan Kepala Desa untuk mengadakan 

penyuluhan tentang masalah pertanahan sebagai usaha menumbuhkan 

kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sertipikat. 

 

B. Saran 

Dengan memperhatikan hasil penelitian dan pembahasan serta simpulan 

diatas, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut : 

1. Saran untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang: 

a. Memasang bagan alir permohonan peralihan hak atas tanah pada tempat 

yang mudah dibaca oleh masyarakat. 
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b. Menempatkan brosur-brosur pada setiap loket, agar masyarakat yang 

datang dapat mengambil dan membacanya, sehingga masyarakat dapat 

memperoleh informasi dari brosur tersebut. 

c. Mengadakan penyuluhan kepada masyarakat, dalam hal ini Kantor 

Pertanahan Kabupaten Semarang dapat melakukan pendekatan secara 

langsung. Dengan adanya pendekatan secara langsung, dimungkinkan 

masyarakat akan lebih memahami pendaftaran tanah khususnya 

pendaftaran peralihan hak atas tanah melalui jual beli, sehingga  

masyarakat dapat membantu kelancaran dalam proses pendaftaran 

peralihan hak atas tanah. 

2. Saran untuk masyarakat 

a. Bagi masyarakat yang akan melakukan perjanjian peralihan hak atas 

tanah, hendaklah mengerti tentang persyaratan yang akan dibutuhkan 

sehingga dapat memperlancar proses peralihan hak atas tanah yang akan 

dilakukan oleh PPAT. 

b. Bagi masyarakat dalam melakukan pengurusan sertipikat hendaknya 

dilakukan sendiri, supaya tidak terkena pungutan-pungutan liar yang 

banyak dilakukan oleh para calo di Kantor Pertanahan, sehingga biaya 

yang dikeluarkan tidak terlalu banyak. 

c. Bagi masyarakat yang tanahnya belum terdaftar dan belum memiliki 

sertipikat, supaya mendaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahan 

setempat. Hal ini harus dilakukan untuk menghindari terjadinya 

sengketa tanah di kemudian hari. 
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